
AM\1005956NL.doc PE521.544v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2013/2127(INI)

14.10.2013

AMENDEMENTEN
1 - 98

Ontwerpverslag
Phil Bennion
(PE516.876v01-00)

Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten
(2013/2127(INI))



PE521.544v01-00 2/50 AM\1005956NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1005956NL.doc 3/50 PE521.544v01-00

NL

Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de 
interne markt II – Samen voor nieuwe 
groei" (COM(2012) 573 final);

Or. en

Amendement 2
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 14 maart 2006 getiteld "Uitvoering 
van het communautair 
Lissabonprogramma voor groei en 
werkgelegenheid, Overdracht van 
ondernemingen – Continuïteit door een 
nieuwe start" (COM(2006) 117 final);

Or. en

Amendement 3
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het initiatiefverslag van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
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zaken "Informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering" 
(2012/2061(INI));

Or. en

Amendement 4
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat regelingen voor 
financiële participatie van werknemers 
(FPW) directe financiële voordelen kunnen 
opleveren die uitstijgen boven en 
verdergaan dan overeengekomen 
basisvergoedingenstructuren, in het 
bijzonder door middel van:

A. overwegende dat regelingen voor 
financiële participatie van werknemers 
(FPW) directe financiële voordelen kunnen 
opleveren die zonder uitzondering 
uitstijgen boven en verdergaan dan 
overeengekomen 
basisvergoedingenstructuren, in het 
bijzonder door middel van:

Or. en

Amendement 5
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de eigendom (in het geval van 
grote beursgenoteerde naamloze 
vennootschappen), hetgeen werknemers 
enerzijds het recht geeft mee te profiteren 
van het succes van het bedrijf en anderzijds 
gedeeltelijk medeverantwoordelijk maakt 
voor strategische beslissingen en de 
daaraan verbonden risico’s,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fi
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Amendement 6
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de eigendom (in het geval van 
grote beursgenoteerde naamloze 
vennootschappen), hetgeen werknemers 
enerzijds het recht geeft mee te profiteren 
van het succes van het bedrijf en 
anderzijds gedeeltelijk
medeverantwoordelijk maakt voor 
strategische beslissingen en de daaraan 
verbonden risico’s,

– deling in de eigendom, hetgeen 
werknemers het recht geeft mee te 
profiteren van het succes van het bedrijf en 
medeverantwoordelijk maakt voor 
strategische beslissingen en de daaraan 
verbonden risico’s,

Or. en

Amendement 7
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de eigendom (in het geval van 
grote beursgenoteerde naamloze 
vennootschappen), hetgeen werknemers 
enerzijds het recht geeft mee te profiteren 
van het succes van het bedrijf en anderzijds 
gedeeltelijk medeverantwoordelijk maakt 
voor strategische beslissingen en de 
daaraan verbonden risico’s,

– deling in de eigendom (in het geval van 
naamloze vennootschappen), hetgeen 
werknemers enerzijds het recht geeft mee 
te profiteren van het succes van het bedrijf 
en anderzijds gedeeltelijk 
medeverantwoordelijk maakt voor 
strategische beslissingen en de daaraan 
verbonden risico’s,

Or. en

Amendement 8
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de winsten (met name in het 
geval van kmo’s, micro-ondernemingen en 
niet beursgenoteerde bedrijven), hetgeen 
een beloning voor succes kan zijn, als 
aanvulling op het inkomen van 
werknemers kan dienen en hun koopkracht 
kan doen toenemen, met – in het verlengde 
daarvan - een direct economisch ‘spill-
over’-effect voor de plaatselijke economie;

deling in de winsten, hetzij in de vorm van 
contant geld, aandelen of andere 
beloningen, (met name in het geval van 
kmo’s, micro-ondernemingen en niet 
beursgenoteerde bedrijven), hetgeen een 
beloning voor succes of uitzonderlijke 
prestaties kan zijn, als aanvulling op het 
inkomen van werknemers kan dienen en 
hun koopkracht kan doen toenemen, met –
in het verlengde daarvan - een direct 
economisch ‘spill-over’-effect voor de 
plaatselijke economie;

Or. fi

Amendement 9
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de winsten (met name in het 
geval van kmo’s, micro-ondernemingen 
en niet beursgenoteerde bedrijven), 
hetgeen een beloning voor succes kan zijn, 
als aanvulling op het inkomen van 
werknemers kan dienen en hun koopkracht 
kan doen toenemen, met – in het verlengde 
daarvan - een direct economisch ‘spill-
over’-effect voor de plaatselijke economie;

– deling in de winsten, hetgeen een 
beloning voor succes kan zijn, als 
aanvulling op het inkomen van 
werknemers kan dienen en hun koopkracht 
kan doen toenemen, met – in het verlengde 
daarvan – een direct potentieel economisch 
‘spill-over’-effect voor de plaatselijke 
economie;

Or. en

Amendement 10
Phil Bennion
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Ontwerpresolutie
Overweging A – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– deling in de winsten (met name in het 
geval van kmo’s, micro-ondernemingen 
en niet beursgenoteerde bedrijven), 
hetgeen een beloning voor succes kan zijn, 
als aanvulling op het inkomen van 
werknemers kan dienen en hun koopkracht 
kan doen toenemen, met – in het verlengde 
daarvan - een direct economisch ‘spill-
over’-effect voor de plaatselijke economie;

– deling in de winsten, hetgeen een 
beloning voor succes kan zijn, als 
aanvulling op het inkomen van 
werknemers kan dienen en hun koopkracht 
kan doen toenemen, met – in het verlengde 
daarvan – een direct economisch ‘spill-
over’-effect voor de plaatselijke economie;

Or. en

Amendement 11
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat werknemers in 
crisistijden een dubbel risico lopen: 
enerzijds het risico hun baan en hun 
inkomen kwijt te raken, en anderzijds het 
risico het in hun ondernemingen 
geïnvesteerde kapitaal te verliezen;

Or. en

Amendement 12
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat ondernemingen in 
grote lijnen uit drie FPW-modellen 

B. overwegende dat ondernemingen 
meerdere FPW-modellen kunnen 
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kunnen kiezen: winstdeling (in contant 
geld, uitgesteld of in aandelen), ‘individual 
employee share ownership’ 
(werknemersaandelen of -aandelenopties) 
en ‘employee stock ownership plans’ 
(ESOP’s); overwegende dat FPW kan 
plaatsvinden in de vorm van aandelen of 
contant geld;

aanbieden: bijvoorbeeld winstdeling (in 
contant geld, uitgesteld of in aandelen), 
‘individual employee share ownership’ 
(werknemersaandelen of -aandelenopties), 
speciale beloningen in overeenstemming 
met de bedrijfspraktijk, en ‘employee 
stock ownership plans’ (ESOP’s); 

Or. fi

Amendement 13
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de keuze voor de 
meest geëigende FPW-regeling vaak 
afhangt van de grootte en de vorm van de 
onderneming, in het bijzonder of het een 
beursgenoteerde onderneming betreft of 
niet;

Or. en

Amendement 14
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat FPW, en in het 
bijzonder FPW in de vorm van ESOP’s, als 
een schokbreker kan fungeren, waarbij 
bonussen of andere vormen van 
aanvullende betaling of beloning door 
derde partijen worden beheerd in 
zogenaamde trusts, waarmee de 
beleggingsrisico’s worden gespreid en 

C. overwegende dat FPW, en in het 
bijzonder FPW in de vorm van ESOP’s of 
deling in de eigendom, als een schokbreker 
kan fungeren, waarbij bonussen of andere 
vormen van aanvullende betaling of 
beloning door derde partijen worden 
beheerd in zogenaamde trusts, waarmee de 
beleggingsrisico’s onder de belangrijkste 
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wordt gewaarborgd dat werknemers een 
appeltje voor de dorst opbouwen, en voor 
meer financiële zekerheid wordt gezorgd;

aandeelhouders van het bedrijf worden 
gespreid en ook wordt gewaarborgd dat 
werknemers een portefeuille van 
gespaarde aandelen hebben als een 
appeltje voor de dorst, en voor meer 
financiële zekerheid wordt gezorgd; de 
waarde van de aandelen kan daarentegen 
dalen in moeilijke tijden;

Or. fi

Amendement 15
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat FPW, en in het 
bijzonder FPW in de vorm van ESOP’s, als 
een schokbreker kan fungeren, waarbij 
bonussen of andere vormen van 
aanvullende betaling of beloning door 
derde partijen worden beheerd in 
zogenaamde trusts, waarmee de 
beleggingsrisico’s worden gespreid en 
wordt gewaarborgd dat werknemers een 
appeltje voor de dorst opbouwen, en voor 
meer financiële zekerheid wordt gezorgd;

C. overwegende dat FPW, en in het 
bijzonder FPW in de vorm van ESOP’s, als 
een schokbreker kan fungeren, waarbij 
bonussen of andere vormen van 
aanvullende betaling of beloning door 
derde partijen worden beheerd in 
zogenaamde trusts, waarmee de 
beleggingsrisico’s worden gespreid en voor 
meer financiële zekerheid wordt gezorgd;

Or. en

Amendement 16
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat financiële 
participatie van werknemers in hun 
bedrijf een aantal potentiële risico’s voor 
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de werknemers met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld in het geval van een 
bedrijfssluiting, waarbij de werknemers 
niet alleen hun baan kwijtraken, maar 
ook hun beleggingen en spaargeld 
verliezen;

Or. pt

Amendement 17
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat financiële 
participatie van werknemers in hun 
bedrijf niet moet worden gebruikt als een 
middel om hun verworven sociale en 
arbeidsrechten te verlagen of druk uit te 
oefenen om tot een grotere flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt te komen; overwegende 
dat financiële participatie van 
werknemers in hun bedrijf niet in de 
plaats moet komen van hun gebruikelijke 
basissalaris of andere 
salariscomponenten, zoals 
pensioenregelingen;

Or. pt

Amendement 18
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ‘employee buy-out 
options’ de werkgelegenheidszekerheid 
ten goede komen, in die zin dat zij 

D. overwegende dat indien de werknemers 
van de bedrijfseigenaren een prioritair 
‘buy-out’-recht krijgen, en dus in staat 
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werknemers kunnen helpen bij het 
overnemen van ondernemingen in 
financiële problemen, waarmee zij hun 
eigen banen beschermen en de onzekerheid 
ten gevolge van mogelijke overnames door 
andere bedrijven verkleinen, en een 
oplossing kunnen zijn voor 
opvolgingsproblemen binnen 
ondernemingen, die er vaak in resulteren 
dat bedrijven moeten sluiten wanneer er 
geen opvolger is; overwegende dat dit met 
name speelt bij kmo’s en micro-
ondernemingen;

zijn ondernemingen in financiële 
problemen over te nemen, zij 
waarschijnlijk zullen proberen hun eigen 
banen te beschermen en deze procedure 
kan bijdragen tot minder onzekerheid over 
hun eigen werkgelegenheid ten gevolge 
van mogelijke overnames door andere 
bedrijven; overwegende dat deling in de 
eigendom door werknemers een oplossing 
zou kunnen zijn voor opvolgingsproblemen 
binnen ondernemingen, aangezien 
ondernemingen vaak moeten sluiten of 
verkocht worden met het oog op 
herstructurering of sluiting wanneer er 
geen opvolger is;  overwegende dat dit met 
name bij kmo’s en micro-ondernemingen 
behulpzaam kan zijn bij het op 
economisch verantwoorde wijze 
voortzetten van het bedrijf;

 Or. fi

Amendement 19
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ‘employee buy-out 
options’ de werkgelegenheidszekerheid ten 
goede komen, in die zin dat zij werknemers 
kunnen helpen bij het overnemen van 
ondernemingen in financiële problemen, 
waarmee zij hun eigen banen beschermen 
en de onzekerheid ten gevolge van 
mogelijke overnames door andere 
bedrijven verkleinen, en een oplossing 
kunnen zijn voor opvolgingsproblemen 
binnen ondernemingen, die er vaak in 
resulteren dat bedrijven moeten sluiten 
wanneer er geen opvolger is; overwegende 
dat dit met name speelt bij kmo’s en 
micro-ondernemingen;

D. overwegende dat ‘employee buy-out 
options’ de werkgelegenheidszekerheid ten 
goede komen, in die zin dat zij werknemers 
kunnen helpen bij het overnemen van 
ondernemingen in financiële problemen, 
waarmee zij hun eigen banen beschermen 
en de onzekerheid ten gevolge van 
mogelijke overnames door andere 
bedrijven verkleinen;
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Or. en

Amendement 20
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat ‘employee buy-out 
options’ de werkgelegenheidszekerheid ten 
goede komen, in die zin dat zij werknemers 
kunnen helpen bij het overnemen van 
ondernemingen in financiële problemen, 
waarmee zij hun eigen banen beschermen 
en de onzekerheid ten gevolge van 
mogelijke overnames door andere 
bedrijven verkleinen, en een oplossing 
kunnen zijn voor opvolgingsproblemen 
binnen ondernemingen, die er vaak in 
resulteren dat bedrijven moeten sluiten 
wanneer er geen opvolger is; overwegende 
dat dit met name speelt bij kmo’s en micro-
ondernemingen;

D. overwegende dat ‘employee buy-out 
options’ de werkgelegenheidszekerheid ten 
goede komen, in die zin dat zij werknemers 
kunnen helpen bij het overnemen van 
ondernemingen in financiële problemen, 
waarmee zij hun eigen banen beschermen 
en de onzekerheid ten gevolge van 
mogelijke overnames door andere 
bedrijven verkleinen, en een oplossing 
kunnen zijn voor opvolgingsproblemen 
binnen ondernemingen, die er vaak in 
resulteren dat bedrijven moeten sluiten 
wanneer er geen opvolger is; overwegende 
dat dit met name speelt bij kmo’s en micro-
ondernemingen; overwegende dat deze 
positieve effecten alleen kunnen worden 
gerealiseerd in combinatie met regelingen 
voor werknemersparticipatie;

Or. en

Amendement 21
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ‘employee buy-
outs’ ook een oplossing kunnen zijn voor 
ondernemingen die met 
opvolgingsproblemen kampen, die vaak in 
bedrijfssluitingen resulteren wanneer er 
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geen opvolger is; overwegende dat dit met 
name speelt bij kmo’s en micro-
ondernemingen;

Or. en

Amendement 22
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat ESOP, waarbij 
een intermediaire entiteit wordt gebruikt 
om namens de werknemers aandelen te 
verwerven, een voorbeeld is van een goed 
functionerend model van ‘employee buy-
out’ voor niet beursgenoteerde 
ondernemingen; overwegende dat de 
werknemers in dit model niet aan extra 
risico’s worden blootgesteld, aangezien de 
verwerving wordt gefinancierd door 
middel van een winstaandeel, of een 
lening die met winstaandelen wordt 
terugbetaald, bovenop het salaris van de 
werknemers;

Or. en

Amendement 23
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat het concept 
van de Spaanse sociedades laborales een 
voorbeeld is van een goede FPW-praktijk 
voor micro-ondernemingen;  overwegende 
dat deze regeling verder werklozen de 
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mogelijkheid biedt ervoor te kiezen hun 
werkloosheidsuitkering als een bedrag 
ineens te ontvangen, teneinde een nieuwe 
sociedad te beginnen of een bestaande 
sociedad te herkapitaliseren;

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat FPW het 
kortetermijndenken door managers 
binnen strategische 
besluitvormingsprocessen terugdringt en 
een bijdrage kan leveren aan stabiliteit, 
ontwikkeling en groei, en daarnaast het 
risico van overexpansie, en het vaak 
daarmee gepaard gaande banenverlies, 
reduceert;

E. overwegende dat FPW de belangstelling 
onder werknemers voor 
langetermijnbetrokkenheid bij het bedrijf 
en bij het zoeken van innovatieve 
oplossingen binnen het productieproces 
kan vergroten en zo een bijdrage kan 
leveren aan stabiliteit, ontwikkeling en 
groei, hoewel erop zij gewezen dat 
werknemers niet noodzakelijkerwijs over 
leidinggevende capaciteiten beschikken of 
weten hoe de bedrijfsinterne concurrentie 
kan worden vergroot;

Or. fi

Amendement 25
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat FPW het 
kortetermijndenken door managers binnen 
strategische besluitvormingsprocessen 
terugdringt en een bijdrage kan leveren aan 
stabiliteit, ontwikkeling en groei, en 

E. overwegende dat FPW, wanneer het 
stoelt op stabiele en goed functionerende 
instellingen van werknemersparticipatie,
het kortetermijndenken door managers 
binnen strategische 
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daarnaast het risico van overexpansie, en 
het vaak daarmee gepaard gaande 
banenverlies, reduceert;

besluitvormingsprocessen terugdringt, en 
duurzaamheid en langetermijndenken 
binnen dat kader juist bevordert, en een 
bijdrage kan leveren aan stabiliteit, 
ontwikkeling en groei, en daarnaast het 
risico van overexpansie, en het vaak 
daarmee gepaard gaande banenverlies, 
reduceert;

Or. en

Amendement 26
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat investeringen in 
opleiding tot gevolg hebben dat 
ondernemingen met regelingen voor 
financiële participatie, die voor een 
sterkere band tussen de werknemers en 
het bedrijf zorgen, er vertrouwen in 
kunnen hebben dat zij geschoold 
personeel zullen kunnen behouden; 
overwegende dat dit ondernemers ertoe 
aanzet te investeren in opleiding van hun 
werknemers, gezien de grotere 
waarschijnlijkheid dat zij hen op de 
langere termijn zullen kunnen behouden;

F. overwegende dat regelingen voor 
financiële participatie aanzetten tot 
investeringen in opleiding, gezien de 
grotere waarschijnlijkheid dat bedrijven 
geschoolde werknemers op de langere 
termijn zullen kunnen behouden;

Or. fi

Amendement 27
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat investeringen in F. overwegende dat investeringen in 
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opleiding tot gevolg hebben dat 
ondernemingen met regelingen voor 
financiële participatie, die voor een 
sterkere band tussen de werknemers en het 
bedrijf zorgen, er vertrouwen in kunnen 
hebben dat zij geschoold personeel zullen 
kunnen behouden; overwegende dat dit 
ondernemers ertoe aanzet te investeren in 
opleiding van hun werknemers, gezien de 
grotere waarschijnlijkheid dat zij hen op de 
langere termijn zullen kunnen behouden;

opleiding tot gevolg hebben dat 
ondernemingen met regelingen voor 
financiële participatie, inclusief regelingen 
voor werknemersparticipatie, die voor een 
sterkere band tussen de werknemers en het 
bedrijf zorgen, er vertrouwen in kunnen 
hebben dat zij geschoold personeel zullen 
kunnen behouden; overwegende dat dit 
ondernemers ertoe aanzet te investeren in 
opleiding van hun werknemers, gezien de 
grotere waarschijnlijkheid dat zij hen op de 
langere termijn zullen kunnen behouden;

Or. en

Amendement 28
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat zowel regelingen voor 
deling in de eigendom, als regelingen voor 
deling in de winsten de arbeidssatisfactie 
van werknemers, hun geestelijke welzijn 
en in het algemeen hun prestaties en 
motivatie substantieel ten goede kunnen 
komen;

G. overwegende dat zowel regelingen voor 
deling in de eigendom, als regelingen voor 
deling in de winsten kunnen bijdragen tot 
een grotere arbeidssatisfactie van 
werknemers en in het algemeen hun 
prestaties en motivatie ten goede kunnen 
komen, op voorwaarde dat de werknemers 
een zegje krijgen in de aangelegenheden 
van de onderneming;

Or. en

Amendement 29
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat zowel regelingen voor G. overwegende dat financiële participatie 
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deling in de eigendom, als regelingen voor 
deling in de winsten de arbeidssatisfactie 
van werknemers, hun geestelijke welzijn 
en in het algemeen hun prestaties en 
motivatie substantieel ten goede kunnen
komen;

door werknemers in de bedrijfswinsten de 
arbeidssatisfactie van werknemers, hun 
geestelijke welzijn en in het algemeen hun 
prestaties en motivatie substantieel ten 
goede kan komen;

Or. fi

Amendement 30
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het bevorderen van 
eigendom van en verantwoordelijkheid 
voor de onderneming bij werknemers hun
gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf
vergroot, en ertoe leidt dat zij eerder 
geneigd zijn met de leiding mee te denken, 
en begrip op te brengen voor problemen, 
keuzes en ideeën;

H. overwegende dat werknemers bij het 
besluitvormingsproces van een 
onderneming betrekken het gevoel van 
wederzijds respect vergroot, en ertoe leidt 
dat zij eerder geneigd zijn met de leiding 
mee te denken, en begrip op te brengen 
voor problemen, keuzes en ideeën;  

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het bevorderen van 
eigendom van en verantwoordelijkheid 
voor de onderneming bij werknemers hun 
gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf 
vergroot, en ertoe leidt dat zij eerder 
geneigd zijn met de leiding mee te denken, 
en begrip op te brengen voor problemen, 
keuzes en ideeën;

H. overwegende dat het bevorderen van 
eigendom van en verantwoordelijkheid 
voor de onderneming bij werknemers hun 
gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf 
vergroot, en ertoe leidt dat hun bedrijf
eerder geneigd is met hun mee te denken, 
en rekening te houden met hun
problemen, keuzes en ideeën;  
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Or. fi

Amendement 32
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat FPW-regelingen 
kunnen bijdragen tot een grotere 
productiviteit, betere prestaties en een 
grotere overeenkomst tussen de belangen 
van de werknemers en de aandeelhouders, 
en kunnen helpen bij het aantrekken c.q. 
vasthouden van belangrijk personeel; 

Or. en

Amendement 33
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat participatie van 
werknemers in het leidinggevingsproces 
(door middel van stemrechten of andere 
vormen van governance) tot gevolg heeft 
dat werknemers de uitdagingen van het 
bedrijf beter zullen begrijpen, en het 
succes van de onderneming en de 
participatie daarin beter zullen 
waarderen;

I. overwegende dat elke vorm van door 
werkgevers aan 
werknemersvertegenwoordigers 
aangeboden participatie in het 
leidinggevingsproces (door middel van 
stemrechten, het recht bij dat proces 
aanwezig te zijn of andere vormen van 
governance) de informatiestroom ten 
goede komt en tot gevolg heeft dat 
werknemers de uitdagingen van het bedrijf 
beter zullen begrijpen, en eerder bereid 
zullen zijn akkoord te gaan met een 
verlaging van hun salaris of van een 
andere onderdeel van het 
beloningenpakket wanneer het slecht gaat 
met de onderneming;
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Or. fi

Amendement 34
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat participatie van 
werknemers in het leidinggevingsproces 
(door middel van stemrechten of andere 
vormen van governance) tot gevolg heeft 
dat werknemers de uitdagingen van het 
bedrijf beter zullen begrijpen, en het 
succes van de onderneming en de 
participatie daarin beter zullen waarderen;

I. overwegende dat participatie van 
werknemers in het leidinggevingsproces 
(door middel van stemrechten of andere 
vormen van governance) tot beter 
management leidt en werknemers in staat 
zal stellen het succes van de onderneming 
en de participatie daarin beter te
waarderen;

Or. en

Amendement 35
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in FPW-regelingen 
die een intermediaire entiteit gebruiken 
die entiteit de stemrechten van de 
werknemers kan uitoefenen of namens de 
werknemers in andere vormen van het 
bestuur kan participeren, waarmee sprake 
is van collectieve vertegenwoordiging;

Or. en

Amendement 36
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat FPW-regelingen een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het in 
informatie- en overlegprocessen betrekken 
van werknemers in het geval van 
herstructureringen;

J. overwegende dat FPW-regelingen 
daarnaast een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het in informatie-, overleg- en 
besluitvormingsprocessen betrekken van 
werknemers in het geval van 
herstructureringen;

Or. en

Amendement 37
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat op FPW-regelingen de 
nationale belastingregels van toepassing 
zijn en dat het derhalve niet geëigend is 
één enkel, voor de hele EU geldend model 
voor FPW te ontwikkelen; overwegende 
dat FPW op bedrijfsniveau tot stand moet 
worden gebracht, waarbij terdege rekening 
moet worden gehouden met de algemene 
nationale en sectoriële context; 
overwegende dat een relatief beperkt 
pakket fundamentele beginselen wel kan 
bijdragen tot publiek vertrouwen en tot 
verwezenlijking van de met FPW 
nagestreefde doelstellingen;

K. overwegende dat op FPW-regelingen de 
nationale belastingregels van toepassing 
zijn en dat het derhalve niet geëigend is 
één enkel, voor de hele EU geldend model 
voor FPW te ontwikkelen; overwegende 
dat FPW een werkgeversinitiatief is en de 
werknemers derhalve moeten worden 
geraadpleegd en goed over het initiatief 
moeten nadenken, waarbij terdege 
rekening moet worden gehouden met de 
algemene nationale en sectoriële context;

Or. fi

Amendement 38
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat op FPW-regelingen de 
nationale belastingregels van toepassing 
zijn en dat het derhalve niet geëigend is 
één enkel, voor de hele EU geldend model 
voor FPW te ontwikkelen; overwegende 
dat FPW op bedrijfsniveau tot stand moet 
worden gebracht, waarbij terdege rekening 
moet worden gehouden met de algemene 
nationale en sectoriële context; 
overwegende dat een relatief beperkt
pakket fundamentele beginselen wel kan 
bijdragen tot publiek vertrouwen en tot 
verwezenlijking van de met FPW 
nagestreefde doelstellingen;

K. overwegende dat op FPW-regelingen de 
nationale belastingregels van toepassing 
zijn en dat het derhalve niet geëigend is 
één enkel, voor de hele EU geldend model 
voor FPW te ontwikkelen; overwegende 
dat FPW op het niveau van het 
afzonderlijke bedrijf tot stand moet 
worden gebracht, waarbij terdege rekening 
moet worden gehouden met de algemene 
nationale en sectoriële context; 
overwegende dat een pakket fundamentele 
richtsnoeren kan bijdragen tot publiek 
vertrouwen en tot verwezenlijking van de 
met FPW nagestreefde doelstellingen;

Or. en

Amendement 39
Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat FPW-regelingen 
mogelijkerwijs niet voor alle 
ondernemingen of werknemers geschikt 
zijn en dat derhalve goed moet worden 
nagedacht vooraleer met een dergelijke 
regeling wordt begonnen;

Or. en

Amendement 40
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de lidstaten te kijken naar de 
transnationale obstakels voor de 
invoering van FPW voor zowel bedrijven 
die in meerdere lidstaten dit soort 
regelingen aan werknemers aanbieden, als 
voor werknemers, voor wie dubbele 
belastingheffing een inbreuk kan vormen 
op het recht van vrij verkeer;

1. wijst erop dat bedrijven die in meerdere 
lidstaten dit soort regelingen aan 
werknemers aanbieden met uiteenlopende 
nationale regels en gebruiken kunnen 
worden geconfronteerd waardoor dezelfde 
regelingen mogelijkerwijs niet in 
meerdere lidstaten kunnen worden 
aangeboden, en dat bijvoorbeeld dubbele 
belastingheffing van werknemers een 
probleem kan zijn;  

Or. fi

Amendement 41
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van wederzijdse 
erkenning van bestaande regelingen voor 
financiële participatie, aangezien dit 
werknemers ervan kan overtuigen ook in 
regelingen in andere lidstaten te 
investeren;

2. onderstreept dat het in sommige 
gevallen nuttig kan zijn bestaande 
regelingen voor financiële participatie en 
de daaraan gerelateerde nationale 
wetgeving geleidelijk op elkaar af te 
stemmen, teneinde werkgevers in de 
gelegenheid te stellen in de toekomst 
dezelfde of vergelijkbare regelingen in 
alle lidstaten aan te bieden waar zij 
werknemers hebben;

Or. fi

Amendement 42
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. geeft aan dat het gebrek aan informatie 
over bestaande FPW-regelingen teniet kan 
worden gedaan door meer transparantie op 
internationaal niveau, hetgeen zowel voor 
grotere bedrijven, als kmo’s de kosten zou 
reduceren, waardoor ze kunnen deelnemen 
aan FPW-regelingen die aansluiten bij hun 
specifieke behoeften;

3. geeft aan dat het gebrek aan informatie 
over bestaande FPW-regelingen teniet kan 
worden gedaan door meer op internationaal 
niveau vergelijkbare informatie, hetgeen 
zowel voor grotere bedrijven, als kmo’s de 
kosten zou reduceren, waardoor ze FPW-
regelingen kunnen aanbieden die 
aansluiten bij hun specifieke behoeften;

Or. fi

Amendement 43
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst op het ontbreken van nationale 
wettelijke maatregelen ter bevordering van 
FPW-regelingen; wijst in dit verband op 
het verschil bij de participatie in FPW-
regelingen tussen EU-15 en EU-12; erkent 
de correlatie tussen de invoering van 
wettelijke maatregelen op nationaal niveau 
ten faveure van FPW-regelingen en de 
aantallen werknemers die aan dergelijke 
regelingen deelnemen; 5

4. wijst op het ontbreken van nationale 
wettelijke maatregelen ter bevordering van 
FPW-regelingen; wijst in dit verband op 
het verschil bij de participatie in FPW-
regelingen tussen EU-154a en EU-134b; 
erkent de correlatie tussen de invoering van 
wettelijke maatregelen op nationaal niveau 
ten faveure van FPW-regelingen en de 
aantallen werknemers die aan dergelijke 
regelingen deelnemen; 5

__________________ __________________
4a De lidstaten die voor 1995 tot de Unie 
zijn toegetreden.
4b De lidstaten die na 1995 tot de Unie zijn 
toegetreden.

5 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 36.

5 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 36.

Or. en
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Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat financiële 
participatie door werknemers in 
ondernemingen niet in obstakels voor het 
scheppen van nieuwe banen mag 
resulteren en er niet toe mag leiden dat de 
arbeidswetgeving niet langer wordt 
gerespecteerd, waarmee de rechten van 
werknemers, met name met betrekking tot 
beloning, arbeidsorganisatie en 
arbeidstijden, en ouderschapsverlof, in 
het gedrang komen;

Or. pt

Amendement 45
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt de lidstaten na te denken over 
passende nationale maatregelen die tot doel 
hebben bedrijven aan te zetten tot het 
ontwikkelen en implementeren van 
vrijwillige, voor alle werknemers op niet-
discriminatoire wijze openstaande FPW-
regelingen, en daarbij in het bijzonder oog 
te hebben voor de specifieke situatie van 
kmo’s en micro-ondernemingen; vraagt de 
lidstaten wat dit punt betreft de 
uitwisseling van goede praktijken te 
intensiveren;

5. vraagt de lidstaten na te denken over 
passende nationale maatregelen die tot doel 
hebben bedrijven aan te zetten tot het op 
vrijwillige basis ontwikkelen en aanbieden
van voor alle werknemers op niet-
discriminatoire wijze openstaande FPW-
regelingen, en daarbij in het bijzonder oog 
te hebben voor de specifieke situatie van 
kmo’s en micro-ondernemingen; vraagt de 
lidstaten wat dit punt betreft de 
uitwisseling van goede praktijken te 
intensiveren;

Or. fi
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Amendement 46
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt de lidstaten na te denken over 
passende nationale maatregelen die tot doel 
hebben bedrijven aan te zetten tot het 
ontwikkelen en implementeren van 
vrijwillige, voor alle werknemers op niet-
discriminatoire wijze openstaande FPW-
regelingen, en daarbij in het bijzonder oog 
te hebben voor de specifieke situatie van 
kmo’s en micro-ondernemingen; vraagt de 
lidstaten wat dit punt betreft de 
uitwisseling van goede praktijken te 
intensiveren;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten na 
te denken over passende nationale 
maatregelen die tot doel hebben bedrijven 
aan te zetten tot het ontwikkelen en 
implementeren van vrijwillige, voor alle 
werknemers op niet-discriminatoire wijze 
openstaande FPW-regelingen, en daarbij in 
het bijzonder oog te hebben voor de 
specifieke situatie van kmo’s en micro-
ondernemingen; vraagt de lidstaten wat dit 
punt betreft de uitwisseling van goede 
praktijken te intensiveren;

Or. en

Amendement 47
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten organisaties van 
werknemers met een eigendomsaandeel en 
andere betrokkenen nauwer in te binden in 
de dialoog tussen beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers, inclusief – in voorkomend 
geval - de sociale partners, teneinde te 
bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling 
van nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven 
rekening wordt gehouden met bestaande 
goede praktijken op nationaal niveau;

6. verzoekt organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel en andere 
betrokkenen hierover een sociale dialoog 
aan te gaan, zodat bij de ontwikkeling van 
nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven kan 
rekening worden gehouden met bestaande 
goede praktijken op nationaal niveau;

Or. fi
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Amendement 48
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten organisaties van 
werknemers met een eigendomsaandeel en 
andere betrokkenen nauwer in te binden in 
de dialoog tussen beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers, inclusief – in voorkomend 
geval - de sociale partners, teneinde te 
bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling 
van nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven 
rekening wordt gehouden met bestaande 
goede praktijken op nationaal niveau;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
samen met de sociale partners, 
organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel en andere betrokkenen 
op de respectieve niveaus een dialoog aan 
te gaan, met inachtneming van de 
autonomie van de sociale partners op het 
gebied van het voeren van collectieve 
onderhandelingen, teneinde te 
bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling 
van nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven 
rekening wordt gehouden met bestaande 
goede praktijken;

Or. en

Amendement 49
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten organisaties van 
werknemers met een eigendomsaandeel en 
andere betrokkenen nauwer in te binden in 
de dialoog tussen beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers, inclusief – in voorkomend 
geval - de sociale partners, teneinde te 
bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling 
van nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven 
rekening wordt gehouden met bestaande 

6. verzoekt de lidstaten organisaties van 
werknemers met een eigendomsaandeel en 
andere betrokkenen nauwer in te binden in 
de dialoog tussen beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers, inclusief – in voorkomend 
geval - de sociale partners, teneinde te 
bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling 
van nationaal beleid voor de invoering van 
FPW-regelingen door het bedrijfsleven 
rekening wordt gehouden met bestaande 
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goede praktijken op nationaal niveau; goede praktijken;

Or. en

Amendement 50
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de 
resultaten (en de beoordeling) van het 
proefproject “European Centres for 
Employee Ownership”; vraagt de 
Commissie na te denken over wat verder 
nog kan worden gedaan om de 
participatie in FPW-regelingen te 
vergroten en de lidstaten te adviseren over 
mogelijke mechanismen hiertoe, rekening 
houdend met de resultaten van het 
proefproject;

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de 
resultaten van het proefproject en vraagt de 
Commissie de lidstaten ideeën voor te 
leggen over participatiemechanismen, 
rekening houdend met de resultaten van het 
proefproject;

Or. fi

Amendement 51
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de 
resultaten (en de beoordeling) van het 
proefproject “European Centres for 
Employee Ownership”; vraagt de 
Commissie na te denken over wat verder 
nog kan worden gedaan om de 
participatie in FPW-regelingen te 
vergroten en de lidstaten te adviseren over 
mogelijke mechanismen hiertoe, rekening 
houdend met de resultaten van het 

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de 
resultaten van het proefproject, in het 
bijzonder de ontwikkeling van een virtueel 
FPW-centrum en de ‘effective tax rate 
calculator’ van CETREPS;
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proefproject;

Or. en

Amendement 52
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de 
resultaten (en de beoordeling) van het 
proefproject “European Centres for 
Employee Ownership”; vraagt de 
Commissie na te denken over wat verder 
nog kan worden gedaan om de participatie 
in FPW-regelingen te vergroten en de 
lidstaten te adviseren over mogelijke 
mechanismen hiertoe, rekening houdend 
met de resultaten van het proefproject;

7. kijkt uit naar de resultaten (en de 
beoordeling) van het proefproject 
“European Centres for Employee 
Ownership”; vraagt de Commissie na te 
denken over wat verder nog kan worden 
gedaan om de participatie in FPW-
regelingen te vergroten en de lidstaten te 
adviseren over mogelijke mechanismen 
hiertoe, rekening houdend met de 
resultaten van het proefproject;

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van oordeel dat de EU geen 
regelgeving moet ontwikkelen betreffende 
de invulling van nationale regelingen 
voor werknemersbeloning;

Or. fi

Amendement 54
Sari Essayah



AM\1005956NL.doc 29/50 PE521.544v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de potentiële voordelen van een 
29e opt-in-regeling, zoals:

Schrappen

(a) één enkele optionele wettelijke 
regeling voor werknemers in de hele EU,
(b) een op de markt stoelende benadering 
waarbij alleen ondernemingen die de ene 
regeling nuttig vinden er gebruik van 
maken,
(c) ruimte voor verschillen tussen de 
wetgevingsculturen van de lidstaten 
omdat de nationale regelingen naast 
elkaar blijven bestaan,
(d) toepassing op nationaal en/of EU-
niveau wanneer nodig, en niet beperkt tot 
grensoverschrijdende ondernemingen6;
__________________
6 "Financiële participatie van 
werknemers in bedrijfswinsten" (PE 
475.098), blz. 16.

Or. fi

Amendement 55
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de potentiële voordelen van een 
29e opt-in-regeling, zoals:

Schrappen

(a) één enkele optionele wettelijke 
regeling voor werknemers in de hele EU,
(b) een op de markt stoelende benadering 
waarbij alleen ondernemingen die de ene
regeling nuttig vinden er gebruik van 
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maken,
(c) ruimte voor verschillen tussen de 
wetgevingsculturen van de lidstaten 
omdat de nationale regelingen naast 
elkaar blijven bestaan,
(d) toepassing op nationaal en/of EU-
niveau wanneer nodig, en niet beperkt tot 
grensoverschrijdende ondernemingen6;
__________________
6 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 16.

Or. de

Amendement 56
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent de potentiële voordelen van een 
29e opt-in-regeling, zoals:

8. heeft twijfels over de potentiële 
voordelen van een 29e opt-in-regeling, 
zoals:

Or. en

Amendement 57
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) één enkele optionele wettelijke regeling
voor werknemers in de hele EU,

(a) één enkel optioneel wettelijk kader
voor werknemers in de hele EU,

Or. en
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Amendement 58
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) één enkele optionele wettelijke regeling 
voor werknemers in de hele EU,

(a) één enkele optionele wettelijke regeling 
voor werknemers in de hele EU, die de 
bevoegdheden van de lidstaten op fiscaal 
en arbeidsrechtelijk gebied onverlet laat,

Or. en

Amendement 59
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a bis) een serie modellen die ontwikkeld 
zijn op basis van voorbeelden van goede 
praktijken voor elk soort onderneming 
van elke grootte,

Or. en

Amendement 60
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(c bis) meer transparantie en toegang tot 
informatie met het oog op een identieke 
implementatie in de verschillende 
lidstaten,

Or. en
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Amendement 61
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) toepassing op nationaal en/of EU-
niveau wanneer nodig, en niet beperkt tot 
grensoverschrijdende ondernemingen6;

(d) toepassing op nationaal en/of EU-
niveau wanneer nodig, en niet beperkt tot 
grensoverschrijdende ondernemingen6, 
rekening houdend met fiscale kwesties, 
alsmede met de financiële risico’s voor de 
werknemers;

__________________ __________________
6 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 16.

6 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 16.

Or. en

Amendement 62
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt de Commissie en de betrokken 
partijen derhalve door te gaan met het 
bepleiten van de “building-block”-
benadering;

Schrappen

Or. fi

Amendement 63
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. vraagt de Commissie en de betrokken 
partijen derhalve door te gaan met het 
bepleiten van de “building-block”-
benadering;

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 65
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen;

Schrappen

Or. de

Amendement 66
Andrea Cozzolino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen;

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW en naar een 
eenvoudig, fundamenteel model voor 
deling door werknemers in de eigendom 
voor te leggen;

Or. en

Amendement 67
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen;

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen, rekening houdend met fiscale 
kwesties, alsmede met de financiële 
risico’s voor de werknemers;

Or. en

Amendement 68
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling van en een studie naar 
zo’n 29e regeling voor FPW voor te 
leggen;

10. vraagt de Commissie een 
onafhankelijke effectbeoordeling van en 
een studie naar zo’n 29e regeling voor 
FPW voor te leggen;
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Or. en

Amendement 69
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie in samenwerking 
met organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel, de lidstaten en de 
sociale partners een niet-bindend 
kaderconcept voor succesvolle FPW-
regelingen te ontwikkelen, stoelend op de 
volgende beginselen:

11. vraagt de Commissie, na de publicatie 
van de onafhankelijke effectbeoordeling 
en studie, en in samenwerking met 
organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel, de lidstaten en, waar 
van toepassing, de sociale partners te 
overwegen een pakket niet-bindende 
richtsnoeren voor succesvolle FPW-
regelingen te ontwikkelen, stoelend op de 
volgende beginselen:

Or. en

Amendement 70
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie in samenwerking 
met organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel, de lidstaten en de 
sociale partners een niet-bindend
kaderconcept voor succesvolle FPW-
regelingen te ontwikkelen, stoelend op de 
volgende beginselen:

11. vraagt de Commissie in samenwerking 
met organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel, de lidstaten en de 
sociale partners een kaderconcept voor 
succesvolle FPW-regelingen te 
ontwikkelen, stoelend op de volgende 
beginselen:

Or. en
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Amendement 71
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) doelstellinggeoriënteerdheid: 
ondernemingen en hun werknemers 
moeten overeenstemming bereiken over de 
doelstellingen van een FPW-regeling, 
teneinde te kunnen bepalen welk model 
voor hen het meest geschikt is en de 
grootste kans biedt op verwezenlijking van 
de doelstellingen,

(a) doelstellinggeoriënteerdheid: 
ondernemingen en hun werknemers 
moeten overeenstemming bereiken over de 
doelstellingen van een FPW-regeling, 
teneinde te kunnen bepalen welk model 
voor hen het meest geschikt is en de 
grootste kans biedt op verwezenlijking van 
de doelstellingen, FPW-regelingen mogen 
pas worden ingevoerd na raadpleging van 
en instemming door de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
vakbonden; overeenkomsten inzake FPW-
regelingen mogen collectieve 
overeenkomsten niet ondermijnen;

Or. en

Amendement 72
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) doelstellinggeoriënteerdheid: 
ondernemingen en hun werknemers
moeten overeenstemming bereiken over de 
doelstellingen van een FPW-regeling, 
teneinde te kunnen bepalen welk model 
voor hen het meest geschikt is en de 
grootste kans biedt op verwezenlijking van 
de doelstellingen,

(a) doelstellinggeoriënteerdheid: 
ondernemingen moeten de doelstellingen 
van een FPW-regeling vaststellen, teneinde 
te kunnen bepalen welk model voor hen het 
meest geschikt is en de grootste kans biedt 
op verwezenlijking van de doelstellingen,

Or. fi
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Amendement 73
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) flexibiliteit en vrijwilligheid: FPW 
functioneert niet in alle sectoren, 
ondernemingen (grootte/soort) en lidstaten 
hetzelfde; de beslissing om een FPW-
regeling te ontwikkelen en implementeren 
moet derhalve bij elk afzonderlijk bedrijf 
of werkgever, in samenspraak met de 
werknemers, liggen, waarbij deze rekening 
houden met de bestaande nationale 
wetgeving en praktijk, en oog hebben voor 
de financiële positie van de onderneming,

(b) flexibiliteit en vrijwilligheid: FPW 
functioneert niet in alle sectoren, 
ondernemingen (grootte/soort) en lidstaten 
hetzelfde; de beslissing om een FPW-
regeling te ontwikkelen en implementeren 
moet derhalve gezamenlijk door het bedrijf 
of werkgever en de betrokken werknemers 
worden genomen, waarbij deze rekening 
houden met de bestaande nationale 
wetgeving en praktijk, en oog hebben voor 
de financiële positie van de onderneming, 

Or. en

Amendement 74
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) flexibiliteit en vrijwilligheid: FPW 
functioneert niet in alle sectoren, 
ondernemingen (grootte/soort) en lidstaten 
hetzelfde; de beslissing om een FPW-
regeling te ontwikkelen en implementeren 
moet derhalve bij elk afzonderlijk bedrijf 
of werkgever, in samenspraak met de 
werknemers, liggen, waarbij deze 
rekening houden met de bestaande 
nationale wetgeving en praktijk, en oog 
hebben voor de financiële positie van de 
onderneming,

(b) flexibiliteit en vrijwilligheid: FPW 
functioneert niet in alle sectoren, 
ondernemingen (grootte/soort) en lidstaten 
hetzelfde; de beslissing om een FPW-
regeling te ontwikkelen en implementeren 
moet derhalve bij elk afzonderlijk bedrijf 
of werkgever liggen, en moet zo worden 
genomen dat de werknemers naar hun 
mening wordt gevraagd, de bestaande 
nationale wetgeving en praktijk in acht 
worden genomen, en rekening wordt 
gehouden met de financiële positie van de 
onderneming,

Or. fi
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Amendement 75
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) additionaliteit/complementariteit met 
contractueel overeengekomen 
vergoedingen: elk FPW-model moet een
aanvulling zijn op de basisbeloning en 
contractueel overeengekomen rechten van 
werknemers, en deze dus niet vervangen,

(c) additionaliteit/complementariteit met 
contractueel overeengekomen 
vergoedingen: hoewel elk FPW-model het 
genereren van extra inkomen als
aanvulling op de basisbeloning en 
contractueel overeengekomen rechten van 
werknemers tot doel moet hebben, zijn er 
ook regelingen denkbaar waarbij 
werknemers een deel van het risico 
dragen dat de onderneming loopt wanneer 
het minder goed gaat dan verwacht;

Or. fi

Amendement 76
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) vrijwilligheid voor werknemers: het 
concept FPW biedt werknemers de 
mogelijkheid een nauwere financiële band 
met hun werkgever op te bouwen; 
uiteindelijk moet dit zowel optioneel zijn 
voor individuele werknemers, als op niet-
discriminatoire wijze open staan voor alle 
werknemers van een onderneming, 
teneinde tot daadwerkelijke participatie te 
komen,

(d) vrijwilligheid voor werknemers: het 
concept FPW biedt werknemers de 
mogelijkheid een nauwere financiële band 
met hun bedrijf op te bouwen; uiteindelijk 
moet dit optioneel zijn voor individuele 
werknemers, en hoewel FPW 
verschillende werknemers en groepen 
werknemers verschillend kan behandelen, 
zal de teamgeest binnen het bedrijf erop 
vooruitgaan indien iedereen er op niet-
discriminatoire wijze aan deelneemt,

Or. fi
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Amendement 77
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) vrijwilligheid voor werknemers: het 
concept FPW biedt werknemers de 
mogelijkheid een nauwere financiële band 
met hun werkgever op te bouwen; 
uiteindelijk moet dit zowel optioneel zijn 
voor individuele werknemers, als op niet-
discriminatoire wijze open staan voor alle 
werknemers van een onderneming, 
teneinde tot daadwerkelijke participatie te 
komen,

(d) vrijwilligheid voor werknemers: het 
concept FPW biedt werknemers de 
mogelijkheid een nauwere financiële band 
met hun werkgever op te bouwen; 
uiteindelijk moet dit zowel optioneel zijn 
voor individuele werknemers, als op niet-
discriminatoire wijze open staan voor alle 
werknemers van een onderneming, met 
inbegrip van de parttimers, teneinde tot 
daadwerkelijke participatie te komen,

Or. en

Amendement 78
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op 
bedrijfsniveau een rol spelen, moet over 
FPW-regelingen door de sociale partners 
in kwestie per bedrijf worden 
onderhandeld, teneinde regelingen op de 
specifieke omstandigheden en kenmerken 
van het bedrijf en zijn werknemers te doen
aansluiten; deze regelingen moeten te allen 
tijd open staan voor alle werknemers, 
waaronder de werknemers die geen lid 
zijn van de vakbond die over de 
voorwaarden van de FPW-regeling heeft 
onderhandeld,

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op 
bedrijfsniveau een rol spelen, moeten zij 
worden geraadpleegd, teneinde te 
bewerkstelligen dat regelingen op de 
specifieke omstandigheden en kenmerken 
van het bedrijf en zijn werknemers 
aansluiten; is van oordeel dat deze 
regelingen werknemers niet mogen 
discrimineren op grond van het feit dat zij 
lid zijn van een vakbond of op grond van 
enige andere grond voor discriminatie 
zoals bedoeld in artikel 10 VWEU;
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Or. fi

Amendement 79
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op 
bedrijfsniveau een rol spelen, moet over 
FPW-regelingen door de sociale partners in 
kwestie per bedrijf worden onderhandeld, 
teneinde regelingen op de specifieke 
omstandigheden en kenmerken van het 
bedrijf en zijn werknemers te doen 
aansluiten; deze regelingen moeten te allen 
tijd open staan voor alle werknemers, 
waaronder de werknemers die geen lid zijn 
van de vakbond die over de voorwaarden 
van de FPW-regeling heeft onderhandeld,

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
over FPW-regelingen moet door de sociale 
partners in kwestie per bedrijf worden 
onderhandeld, teneinde regelingen op de 
specifieke omstandigheden en kenmerken 
van het bedrijf en zijn werknemers te doen 
aansluiten; deze regelingen moeten te allen 
tijd open staan voor alle werknemers, 
waaronder de werknemers die geen lid zijn 
van de vakbond die over de voorwaarden
van de FPW-regeling heeft onderhandeld,

Or. en

Amendement 80
Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op 
bedrijfsniveau een rol spelen, moet over 
FPW-regelingen door de sociale partners in 
kwestie per bedrijf worden onderhandeld, 
teneinde regelingen op de specifieke 
omstandigheden en kenmerken van het 
bedrijf en zijn werknemers te doen 

(e) onderhandeld door de sociale partners: 
indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op 
bedrijfsniveau een rol spelen, moet over 
FPW-regelingen door de sociale partners in 
kwestie per bedrijf of bedrijfsbreed worden 
onderhandeld, teneinde regelingen op de 
specifieke omstandigheden en kenmerken 
van het bedrijf en zijn werknemers te doen 
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aansluiten; deze regelingen moeten te allen 
tijd open staan voor alle werknemers, 
waaronder de werknemers die geen lid zijn 
van de vakbond die over de voorwaarden 
van de FPW-regeling heeft onderhandeld,

aansluiten; deze regelingen moeten te allen 
tijd open staan voor alle werknemers, 
waaronder de werknemers die geen lid zijn 
van de vakbond die over de voorwaarden 
van de FPW-regeling heeft onderhandeld,

Or. en

Amendement 81
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 
een FPW-regeling: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en over de 
voorwaarden die gelden wanneer hij het 
bedrijf verlaat of onder andere 
omstandigheden uit de regeling stapt,

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 
een FPW-regeling: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en de onderliggende 
risico’s, alsook over de fiscale gevolgen, 
en over de voorwaarden die gelden 
wanneer hij het bedrijf verlaat of onder 
andere omstandigheden uit de regeling 
stapt,

Or. en

Amendement 82
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 
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een FPW-regeling: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en over de 
voorwaarden die gelden wanneer hij het 
bedrijf verlaat of onder andere 
omstandigheden uit de regeling stapt,

een FPW-regeling: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en plichten, alsook 
over de voorwaarden die gelden wanneer 
hij het bedrijf verlaat of uit de regeling 
stapt,

Or. fi

Amendement 83
Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 
een FPW-regeling: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en over de 
voorwaarden die gelden wanneer hij het 
bedrijf verlaat of onder andere 
omstandigheden uit de regeling stapt,

(f) duidelijke informatieverschaffing aan 
werknemers over de risico’s en de rechten 
die verbonden zijn aan de deelname aan 
een FPW-regeling, met inbegrip van een 
eventuele wachttijd: het besluit om aan een 
FPW-regeling deel te nemen, moet stoelen 
op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de 
werknemer volledig geïnformeerd moet 
zijn over zijn rechten en over de 
voorwaarden die gelden wanneer hij het 
bedrijf verlaat of onder andere 
omstandigheden uit de regeling stapt,

Or. en

Amendement 84
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g
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Ontwerpresolutie Amendement

(g) betrokkenheid bij het bestuur: FPW-
regelingen kunnen inhouden dat
werknemers direct bij het bestuur van een 
onderneming worden betrokken; in dit 
geval moet volledige duidelijkheid over de 
rechten en verantwoordelijkheden bestaan 
alvorens met een dergelijke regeling wordt 
ingestemd;

(g) betrokkenheid bij het bestuur: in het 
kader van een regeling kan een werkgever 
een werknemer of werknemers vragen 
direct bij het bestuur van een onderneming 
betrokken te zijn; in dit geval moet 
volledige duidelijkheid over de rechten en 
verantwoordelijkheden bestaan alvorens 
met een dergelijke verantwoordelijke rol
wordt ingestemd;

Or. fi

Amendement 85
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

(g) betrokkenheid bij het bestuur: FPW-
regelingen kunnen inhouden dat 
werknemers direct bij het bestuur van een 
onderneming worden betrokken; in dit 
geval moet volledige duidelijkheid over de 
rechten en verantwoordelijkheden bestaan 
alvorens met een dergelijke regeling wordt 
ingestemd;

(g) betrokkenheid bij het bestuur: FPW-
regelingen moeten, daar waar mogelijk,
inhouden dat werknemers direct bij het 
bestuur van een onderneming of ESOP
worden betrokken; er moet in deze context
volledige duidelijkheid over de rechten en 
verantwoordelijkheden bestaan en voor 
betrokkenheid van de werknemers worden 
gezorgd alvorens met een dergelijke 
regeling wordt ingestemd;

Or. en

Amendement 86
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(g bis) indien voor het model van deling in 
de eigendom wordt gekozen, geniet het 
collectieve eigendom van aandelen –
bijvoorbeeld in een fonds – de voorkeur; 
in dit model moeten de aandelen op 
zodanige wijze worden toegewezen dat 
bestaande beloningsverschillen niet 
worden vergroot;

Or. en

Amendement 87
Martin Kastler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(g bis) acht het van cruciaal belang dat 
werknemers die aan een regeling voor 
werknemersparticipatie deelnemen 
middels een verzekering tegen de gevolgen 
van een faillissement van het bedrijf 
worden beschermd;

Or. de

Amendement 88
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(g ter) bij afspraken over FPW-regelingen 
moet altijd rekening worden gehouden 
met de gevolgen voor gendergelijkheid;

Or. en
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Amendement 89
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – letter g quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(g quater) transparantie: de betrokken 
werknemers moeten te allen tijde toegang 
hebben tot informatie over de 
economische situatie van het bedrijf in 
kwestie, alsook tot informatie over de aan 
de regeling verbonden risico’s;

Or. en

Amendement 90
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten 
aanzien van FPW innemen en spoort de 
sociale partners aan samen te blijven 
werken aan nieuwe mogelijkheden op de 
desbetreffende niveaus7;

Schrappen

__________________
7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

Or. de

Amendement 91
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten 
aanzien van FPW innemen en spoort de 
sociale partners aan samen te blijven 
werken aan nieuwe mogelijkheden op de 
desbetreffende niveaus7;

12. spoort de sociale partners aan samen te 
blijven werken aan nieuwe mogelijkheden 
voor FPW-regelingen op de 
desbetreffende niveaus7; wijst op de 
sleutelrol die vakbonden en 
werknemersvertegenwoordigers hierbij 
spelen;

__________________ __________________
7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

Or. en

Amendement 92
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten 
aanzien van FPW innemen en spoort de 
sociale partners aan samen te blijven 
werken aan nieuwe mogelijkheden op de 
desbetreffende niveaus7;

12. spoort de sociale partners aan samen te 
blijven werken aan nieuwe mogelijkheden 
op de desbetreffende niveaus7;

__________________ __________________
7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

Or. en

Amendement 93
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten 
aanzien van FPW innemen en spoort de 
sociale partners aan samen te blijven 
werken aan nieuwe mogelijkheden op de 
desbetreffende niveaus7;

12. spoort de sociale partners aan samen te 
blijven werken aan nieuwe mogelijkheden 
op de desbetreffende niveaus7;

__________________ __________________
7 "Financiële participatie van 
werknemers in bedrijfswinsten" (PE 
475.098), blz. 35.

7 "Financiële participatie van 
werknemers in bedrijfswinsten" (PE 
475.098), blz. 35.

Or. en

Amendement 94
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten aanzien 
van FPW innemen en spoort de sociale 
partners aan samen te blijven werken aan 
nieuwe mogelijkheden op de 
desbetreffende niveaus7;

12. is er verheugd over dat vakbonden 
inmiddels een ander standpunt ten aanzien 
van FPW innemen, en positiever zijn, en 
spoort de sociale partners aan samen te 
blijven werken aan nieuwe mogelijkheden 
en innovaties op de desbetreffende 
niveaus;

__________________ __________________
7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

7 "Financiële participatie van werknemers 
in bedrijfswinsten" (PE 475.098), blz. 35.

Or. fi

Amendement 95
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers bewuster te 
maken en beter in de gelegenheid te stellen 
gebruik van de voordelen van FPW-
regelingen te profiteren, en om werkgevers
beter op de hoogte te brengen van de 
verschillende mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling;

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met vakbonden, organisaties van 
werknemers met een eigendomsaandeel en 
de Commissie éénloketsystemen voor 
werkgevers en werknemers op te zetten, 
uitleg te verschaffen over de voordelen en 
de risico’s van FPW, alsook over de 
beschikbare nationale stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers en 
werkgevers in de gelegenheid te stellen 
met kennis van zaken te beslissen over
FPW-regelingen en de beste optie te 
vinden voor overeenkomsten op 
bedrijfsniveau, en om ze beter op de 
hoogte te brengen van de verschillende 
mogelijkheden en uitdagingen in verband 
met het aanbieden van een FPW-regeling;  
suggereert deze éénloketsystemen op te 
richten bij of binnen bestaande bevoegde 
instanties of autoriteiten op nationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 96
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers bewuster te 

13. verzoekt organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers te ontwikkelen, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werkgevers en 
werknemers bewuster te maken en beter in 
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maken en beter in de gelegenheid te stellen 
gebruik van de voordelen van FPW-
egelingen te profiteren, en om werkgevers 
beter op de hoogte te brengen van de 
verschillende mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling;

de gelegenheid te stellen gebruik van de 
voordelen van FPW-egelingen te 
profiteren, en om werkgevers beter op de 
hoogte te brengen van de verschillende 
mogelijkheden en uitdagingen in verband 
met het aanbieden van een FPW-regeling; 

Or. fi

Amendement 97
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers bewuster te 
maken en beter in de gelegenheid te stellen 
gebruik van de voordelen van FPW-
egelingen te profiteren, en om werkgevers 
beter op de hoogte te brengen van de 
verschillende mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling;

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met de Commissie en organisaties 
van werknemers met een 
eigendomsaandeel bestaande 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers te gebruiken of nieuwe 
éénloketsystemen op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers bewuster te 
maken en beter in de gelegenheid te stellen 
gebruik van de voordelen van FPW-
egelingen te profiteren, en om werkgevers 
beter op de hoogte te brengen van de 
verschillende mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling; 

Or. en

Amendement 98
Jean Lambert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen van FPW, 
alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over 
de verschillende FPW-modellen die 
bestaan, teneinde werknemers bewuster te 
maken en beter in de gelegenheid te stellen 
gebruik van de voordelen van FPW-
regelingen te profiteren, en om werkgevers 
beter op de hoogte te brengen van de 
verschillende mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling;

13. verzoekt de lidstaten met klem om 
samen met organisaties van werknemers 
met een eigendomsaandeel 
éénloketsystemen voor werkgevers en 
werknemers op te zetten, uitleg te 
verschaffen over de voordelen en de 
eventuele risico’s van FPW, alsook over de 
beschikbare nationale steunmaatregelen en 
stimulansen, en over de verschillende 
FPW-modellen die bestaan, teneinde 
werknemers bewuster te maken en beter in 
de gelegenheid te stellen gebruik van de 
voordelen van FPW-regelingen te 
profiteren, en om werkgevers beter op de 
hoogte te brengen van de verschillende 
mogelijkheden en uitdagingen in verband 
met het aanbieden van een FPW-regeling; 

Or. en


